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ค าน า 
 

  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต   ของทางราชการ พ.ศ. 2558            
ได๎ประกาศใช๎ในราชกิจานุเบกษา  เมื่อวันอังคารที่  22   มกราคม 2558  ซึ่งมาตรา  7   ก าหนดให๎หนํวยงานของรัฐที่มี
การอนุญาต   การจดทะเบียนหรือการแจ๎งที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให๎ต๎องขออนุญาต   จดทะเบียน  หรือแจ๎ง          
กํอนจะด าเนินการใด   (มาตรา  3  ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558)  ต๎องจัดท าคูํมือส าหรับประชาชน  ซึ่งอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ๎ามี)     
ในการยื่นค าร๎อง  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน   ที่ผู๎ขออนุญาตจะต๎องยื่น
มาพร๎อมค าขอ  
 
  องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  จึงได๎จัดท าคูํมือส าหรับประชาชนเกี่ยวกับงานบริการที่ได๎ก าหนดไว๎รวม  
๑๔  กระบวนงาน   เพื่อให๎ประชาชนได๎ทราบแนวทาง  ในการติดตํอราชการ  และขอรับบริการ  ควรจะได๎ทราบถึงขั้นตอน  
เอกสารที่จะน ามาใช๎ในการติดตํอ  เพื่อให๎ได๎รับการบริการที่ถูกต๎อง  สะดวก รวดเร็ว  เป็นไปตามขั้นตอนของระบบราชการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนที่ก าหนดไว๎  
 
         องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ 
                2558  
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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 

1. ที่มา 
 

เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดใหการประกอบกิจการของประชาชน     
ตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาตด าเนินการตาง ๆ 
จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดก าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเปน 
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ท าใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจน อันเปนการสร๎างภาระแกประชาชน 
อยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที การค๎ าโลก        
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ  ได๎ประชุมปรึกษาลงมติ  ให๎เสนอรํางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ..... ตอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ  หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใ๎ช 
อ านาจหน๎าที่ ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 43 วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปน 
เรื่องเรงดวน 
  สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557      
ได๎พิจารณารํางพระราชบัญญัติดังกลําวแล๎ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได๎น ารําง      
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ. ศ. ....ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย   

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ. ศ.  2558  มีสาระส าคัญ  
ที่เก่ียวของกับการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน ดังนี้  

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดใหการกระท าใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต
จะตองจัดท าคูมือส าหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)ในการยื่น 
ค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู ขออนุญาตจะตองยื่นมา  
พรอมกับค าขอ และจะก าหนดใหยื่นค าขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นค าขอดวยตนเองก็ได  

มาตรา 7 วรรคสอง คูมือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่ก าหนดใหยื่นค าขอ 
และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดส าเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่จัดส าเนาให โดยจะ
คิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคมูือส าหรับประชาชนดวย  

มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดใหเปนหน๎าที่ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งวํ าเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหรือไม  ในกรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกลําวลําชาเกินสมควรให๎เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและสั่งการใหผู๎อนุญาตด าเนินการแก๎ไขให๎เหมาะสมโดยเร็ว  

มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดท าคูมือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7   ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2. ค าจ ากัดความ 
“การบริการประชาชน” หมายถึงการด าเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ จนแลวเสร็จ  

ตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เปนการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐก าหนด      
ใหผูรับบริการตองยื่นค าขอกอนด าเนินการใด ไดแก การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ  การจดทะเบียน 
การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู๎มารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก    
หนวยงานของรัฐ   

“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม 
    
3. แนวคิดและหลักการ 

แนวคิดและหลักการของการจัดท าคูมือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได น าหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนหลักการ
ส าคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ  การสรางใหเกิด
ความโปรง ใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที ่เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจส าคัญ คือ การอ านวยความสะดวกใหแกประชาชน  

  

3.1 ความหมายของคูมือส าหรับประชาชน 
     เปนคมูือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐวามี

หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเปนอยางไร  เพ่ือเปนการอ านวยความสะดวก ใหแก
ประชาชน  

  

3.2 ขอบเขตการด าเนินการ 
      หนวํยงานของรัฐที่มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ก าหนดใหประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียน 

ขึ้นทะเบียน หรือแจงกอนจะด าเนินการใด ๆ ตองจัดท าคูมือส าหรับประชาชน 
 

3.3 วัตถุประสงคของการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน 
        การจัดท าคูมือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือเปนการอ านวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลทีช่ัดเจน  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบค าขอ สถานที่ใหบริการ   

2)  เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
3)  เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและเพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แขงขันของ ประเทศ  
4) เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ  

 
3.4 เปาหมายของการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  
     หนํวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ก าหนดใหประชาชน     

ตองมายื่นค าขออนุญาตกอํนด าเนินการใดมีการจัดท าคูมือส าหรับประชาชนและน าไปใชในการใหบริการประชาชน  
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4. ประเภทของกระบวนงานบริการ 
  

องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  บริการงานอยูํประเภทที่  1 คือ 
1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว  
 

 
 
 

หมายถึง  ในการใหบริการประชาชนหนวยงานสามารถด าเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จภายในหนํวยงานเดียว 

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงานให้บริการทั้งสิ้น  ๑๔  กระบวนงาน ดังนี้ 
 

งานส านักงานปลัด 
  1.  สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

 2.  ชํวยเหลือสาธารณภัย 
  3.  รับเรื่องราวร๎องทุกข์ 
  ๔.  การรับเรื่องร๎องเรียนจากผู๎บริโภค 
   
  งานกองคลัง 

๕. จัดเก็บภาษีบ ารุงท๎องที่ 
๖. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๗. จัดเก็บภาษีป้าย 
๘. การจดทะเบียนพาณิชย์  

  
งานกองช่าง 
  ๙.  งานควบคุมอาคาร 
๑๐.  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (130 ประเภท)  
๑๑.  การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  (พ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร) 

 ๑๒.  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
    ๑๓.  การขออนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 

๑๔.  การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 
ซึ่งได๎มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาตามกระบวนงานให๎บริการแตํละกระบวนงาน ดังนี้ 
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งานที่ให้บริการ งานสนบัสนนุน้ าอุปโภคบริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานปลัด 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานธุรการส านักงานปลัด     วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นที่งานธุรการ   1. งานธุรการ 
2. เจ๎าหน๎าที่เสนอนายก อบต.เพื่ออนุมัติ   2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ด าเนินการตามค าร๎องตามล าดับกํอน – หลัง 
 
ระยะเวลา 
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้  ไมํเกิน   ๒  วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ใบค าร๎อง         จ านวน  1  ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู๎ขอ)      จ านวน  1  ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ๎าน (ผู๎ขอ)       จ านวน  1  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ไมํเสียคําธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ ส านักงานปลัด   
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

http://www.tharai.go.th/


-  5  - 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
แบบค าร้องขอสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค 

 
เขียนที่  องค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
 

วันที่.....15......เดือน.....มกราคม........พ.ศ....2558....... 
 

เร่ือง ขอสนับสนุนน้ าอุปโภค  -  บริโภค 
 
เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ
   

ด๎วยข๎าพเจ๎า .................นายสมาน........สามัคคี..............อายุ.....26.....ปี   อยูํบ๎านเลขที่........56/2........ 
หมํูที่.....5........ต าบล    ทําไร ํ   อ าเภอ  เมือง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช  หมายเลขโทรศัพท์.....081 - 7871536.... 
  มีความประสงค์ ขอสนับสนนุน้ าอุปโภค – บริโภค เพื่อใช๎ ......ในครัวเรือน  เนื่องจากน้ าประปาไม่ไหล 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
โดยให๎น าสงํ ณ. ...........ที่บ้าน...............................บ๎านเลขที่........56/2............หมูํที่...........5...............ต าบล.....ท่าไร่...... 
อ าเภอ..........เมือง................ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนนิการตํอไป 
 
       (ลงชื่อ)................สมาน  สามัคคี..................ผู๎ยื่นค าร๎อง 
                   (......นายสมาน  สามัคคี..........)  
 
 
 
  (.................................................)              (...........................................) 
          นักวิชาการศึกษา                หัวหน๎าส านักงานปลัด อบต.  
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
 
 
         อนุมัติ                ไมํอนุมัต ิ
 
 
 
    (.............................................)                (.............................................) 
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ                                                 นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
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งานที่ให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานปลัด 
1) ขอรับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (ไฟไหม้ ภัยแล้ง น้ าท่วม วาตภัย ฯลฯ) 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. ยื่นค าร๎องที่งานธุรการส านักงานปลัด   ทุกวัน ไมํเว๎นวนัหยุดราชการ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔      
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓ 
2. ติดตํอเครือขํายก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกสภา อบต.  
    ต ารวจชุมชน และ อปพร.ในพื้นที่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอใช้บริการ 
ต๎องเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
โดยองค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  จะด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
1. คําจัดหาสิ่งของในการด ารงชีพเบื้องต๎น กรณีที่อยูํอาศัยได๎รับความเสียหายทั้งหลัง เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 
    3,000 บาท 
2. คําวัสดุซํอมแซมหรือกํอสร๎างที่อยูํอาศัยประจ า ซึ่งผู๎ประสบภัยพิบัติเป็นเจ๎าของที่ได๎รับความเสียหายเทําที่จํายจริง 
    หลังละไมํเกิน  33,000 บาท 
3. คําวัสดุซํอมแซมหรือสร๎างยุ๎งข๎าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได๎รับความเสียหาย เทําที่จํายจริงครอบครัว 
    ละไมํเกิน  5,000 บาท 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นที่งานธุรการ หรือ   1. งานธุรการ 
    แจ๎งทางโทรศัพท ์
2. คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณา  2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ให๎การชํวยเหลือ     
3. เสนอนายก อบต.เพื่ออนุมัติ 
 
ระยะเวลา 
โดยทันท ี
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง         จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน        จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ๎าน        จ านวน  1  ฉบับ 
4. ภาพถําย(ถ๎ามี) 
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ค่าธรรมเนียม 
ไมํเสียคําธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ ส านักงานปลัด   
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
แบบค าร้องทั่วไป 

 
เขียนที่  องค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
 

วันที่.....15......เดือน.....มกราคม........พ.ศ. ...2558....... 
 

เร่ือง   ขอรับความชํวยเหลือจากภัยพิบัติ 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
   

ด๎วยข๎าพเจ๎า .................นายสมาน........สามัคค.ี.............อายุ.....26.....ปี   อยูํบ๎านเลขที่........56/2........ 
หมํูที่.....5........ต าบล    ทําไร ํ   อ าเภอ  เมือง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช  หมายเลขโทรศัพท์.....081  7871536.... 
  มีความประสงค์.........ขอสนับสนุนกระเบื้องหลังคา เนื่องจากเกิดพายุพัดแรงเมื่อวันที่   14  มกราคม 
2558   ท าให้กระเบื้องหลงัคาได้รับความเสียหาย  จ านวน  30 แผ่น............................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
โดยให๎น าสงํ ณ. ...........ที่บ้าน....................................บ๎านเลขที่........56/2............หมํูที่...........5.................ต าบล...ท่าไร่… 
อ าเภอ...........เมือง...............จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนนิการตํอไป 
 
       (ลงชื่อ)................สมาน  สามัคคี..................ผู๎ยื่นค าร๎อง 
                   (......นายสมาน........สามัคค.ี.........)  
 
 
 
 
 
(.................................................)              (...........................................) 
          นักวิชาการศึกษา                หัวหน๎าส านักงานปลัด อบต.  
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
 
 
         อนุมัติ                ไมํอนุมัต ิ
 
 
 
    (.............................................)                (.............................................) 
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ                                                 นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
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งานที่ให้บริการ รับเรื่องราวร๎องทุกข์/แจ๎งเหตุ/ค าร๎องตําง ๆ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติกร  ส านักงานปลัด 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานธุรการส านักงานปลัด     วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นที่งานธุรการ   1. งานธุรการ 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อเท็จจริง    2. นิติกร 
3. เสนอนายก อบต.เพื่อพิจารณา  
 
ระยะเวลา 
โดยทันท ี/แจ๎งผลการด าเนินการให๎ผู๎ร๎องทราบภายใน  ๑๕  วัน นับแตํวนัที่รับค าร๎อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง      จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ๎าน     จ านวน  1  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ไมํเสียคําธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ ส านักงานปลัด   
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.tharai.go.th/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ค าร้องทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

 

เขียนที่  องค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
 

วันที่.....15.......เดือน...มกราคม........พ.ศ. 2558........ 
 

เร่ือง ……ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวทางสาธารณะ……… 
 

เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ
   

ข๎าพเจ๎า นาย / นาง / นางสาว.........สมาน.......สามัคค.ี............อายุ....26......ปี  อยูํบ๎านเลขที่..56/2....... 
หมํูที่.....5........ต าบล.........ท่าไร่........................อ าเภอ..........เมือง........................จังหวัด.....นครศรีธรรมราช..................... 
หมายเลขโทรศัพท์......081 - 7871536............................ 
  มีความประสงค์ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  ด าเนนิการ......ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของข้าพเจ้า   เลขที่ดิน    ที่ 51234   ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
หมํูที่..................5......................ต าบล.........ท่าไร่...........อ าเภอ..........เมือง...........จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       (ลงชื่อ)............สมาน.........สามัคคี...............ผู๎ยื่นค าร๎อง 
                (........นายสมาน.........สามัคค.ี.........)  
 

เรียน     ปลัดองค์การบริหารสวํนต าบลทาํไร ํ
- เพื่อโปรดพิจารณา 
..................................................................... 
..................................................................... 
 
(ลงชื่อ).......................................................... 
ต าแหนํง........................................................ 
................../.............................../.................. 

 
เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ ค าสั่ง / ข้อสั่งการ 

- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ 
..................................................................... ............................................................................................ 
..................................................................... ............................................................................................ 
..................................................................... ............................................................................................ 
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งานที่ให้บริการ การรับเรื่องร๎องเรียนจากผู๎บริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติกร  ส านักงานปลัด 
1) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานธุรการส านักงานปลัด     วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 

แผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ก าหนดให๎ด าเนินการถํายโอนภารกิจการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ให๎คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจ าองค์การบริหารสํวนต าบล รับและพิจารณาเรื่องราวร๎องทุกข์จาก
ผู๎บริโภคในเขตพื้นที่ เจรจาไกลํเกลี่ยปัญหาข๎อพิพาทเพื่อหาข๎อยุติในเบื้องต๎น 

การปฏิบัติงารับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
 ๑. ช่องทางในการร้องเรียน 
  ๑)  ยื่นเร่ืองราวร๎องทุกข์ด๎วยตนเอง 
  ๒)  ร๎องเรียนทางจดหมาย 
  ๓)  รับเรื่องร๎องเรียนจากหนํวยงานตํางๆ 
  ๔)  ร๎องเรียนผํานชํองทางอื่น ๆ ที่ก าหนด เชํน website, e-mail เป็นต๎น 
 
 ๒. แบบค าร้องเรียน 
  ๑)  แบบค าร๎องเรียนทั่วไป เป็นการใช๎ร๎องเรียนกรณีผู๎บริโภคที่ได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสียหาย

จากการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการจากผู๎ประกอบธุรกิจ  รวมถึงการยื่นค าร๎องขอให๎ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจของผู๎ประกอบ
ธุรกิจ ที่ผู๎บริโภคขอทราบค าชี้แจง ค าอธิบายตามที่มีข๎อสงสัยตําง ๆ 

  ๒)  แบบค าร๎องเรียนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน บ๎านจัดสรรหรืออาคารชุด ฯลฯ) ได๎แกํ การ
ไมํด าเนินการกํอสร๎าง การกํอสร๎างไมํแล๎วเสร็จ การกํอสร๎างแล๎วเสร็จแตํไมํเป็นไปตามที่โฆษณา การไมํโอนกรรมสิทธิ์ หรือ
การที่อสังหาริมทรัพย์ช ารุดบกพรํอง และกรณีที่ต๎องการตรวจสอบหรือขอทราบรายละเอียดข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจ 

  
๓. การตรวจสอบค าร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ 
 ๑)  ตรวจสอบค าร๎องเรียนวําได๎กรอกรายละเอียดถูกต๎องครบถ๎วนหรือไมํ ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานที่เก่ียวข๎องของผู๎ร๎องเรียน   
   ๒)  ตรวจสอบสิทธิของผู๎บริโภคที่ร๎องเรียนนั้นวําเป็นไปตามความหมายของพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒  หรือไมํ 
   ๓)  ตรวจสอบค าร๎องเรียนของผู๎บริโภควําเป็นการร๎องเรียนเก่ียวกับเร่ืองอะไร 
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๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 ๑)  กรณีเร่ืองที่ผู๎ร๎องเรียนขอให๎ตรวจสอบ หรือขอทราบข๎อเท็จจริง 
 (๑)  ให๎ท าเป็นหนังสือถึงผู๎ประกอบธุรกิจที่ถูกร๎องเรียนโดยจัดสํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

เพื่อให๎ชี้แจงข๎อเท็จจริงตามที่ผู๎ร๎องมีความประสงค์  ทั้งนี้  ให๎ก าหนดระยะเวลาการชี้แจงข๎อเท็จจริงให๎จังหวัดและผู๎ร๎องทราบ 
ภายใน  ๑๕  วัน 
   (๒)  ในกรณีที่ค าร๎องเรียนเกี่ยวข๎องกับบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการอื่นๆ ให๎จัดท า
หนังสือสํงส าเนาหนังสือร๎องเรียนดังกลําวไปให๎หนํวยงานนั้นพิจารณาแล๎วขอทราบผล  โดยแจ๎งผลการด าเนินการให๎
คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจ าจังหวัดและผู๎ร๎องทราบด๎วย 
   ๒)  กรณีเรื่องที่ผู๎ร๎องเรียนมีความประสงค์ขอให๎ผู๎ประกอบธุรกิจแสดงความรับผิดชอบตํอสินค๎า
หรือบริการ หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
   (๑)  ให๎จัดท าหนังสือถึงผู๎ประกอบธุรกิจที่ถูกร๎องเรียนโดยจัดสํงไปยังภูมิล าเนาของผู๎ประกอบ
ธุรกิจ เชิญให๎มาพบเจ๎าหน๎าที่เพื่อชี้แจงข๎อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐานแก๎ค าร๎องเรียน และให๎คูํกรณีทั้งสองฝ่ายท าการ
เจรจาไกลํเกลี่ยเพื่อระงับข๎อพิพาท 
   (๒)  ในกรณีที่ท าหนังสือเชิญผู๎ประกอบธุรกิจ  แตํผู๎ประกอบธุรกิจไมํให๎ความรํวมมือมาท าการ
ชี้แจงข๎อเท็จจริง  หรือท าการเจรจาไกลเกลี่ยกับผู๎ร๎องเรียน หรือมาพบเจ๎าหน๎าที่แตํไมํสามารถตกลงกันได๎ให๎ด าเนินการให๎
คูํกรณีได๎ชี้แจงข๎อเท็จจริงพร๎อมแสดงพยานหลักฐานโดยจัดท าบันทึกถ๎อยค าเป็นหนังสือไว๎  
   (๓)  ในกรณีมีการเจรจาไกลํเกลี่ย  ถ๎าผู๎ประกอบธุรกิจและผู๎ร๎องเรียนสารถตกลงกันได๎ ให๎จัดท า
สัญญาประนีประนอมยอมความและยุติเร่ืองพร๎อมทั้งรายงานให๎คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจ าจังหวัดทราบ 
   (๔)  แจ๎งให๎ผู๎ร๎องเรียนได๎ทราบสิทธิของผู๎บริโภควํา 
    -  ผู๎ร๎องเรียนมีสิทธิด าเนินคดีแพํงตํอศาลตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู๎บริโภค 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
    - ผู๎ร๎องเรียนมีสิทธิร๎องขอให๎คณะกรรมการค๎ุมครองผู๎บริโภคด าเนินคดีแพํงและอาญาตํอ
ศาลตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 
   
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู๎บริโภคขอรับค าร๎องเรียนและยื่นที่งานธุรการ  1. งานธุรการ 

๑.๑)  ยื่นเร่ืองราวร๎องทุกข์ด๎วยตนเอง 
๑.๒)  ร๎องเรียนทางจดหมาย 
๑.๓)  รับเรื่องร๎องเรียนจากหนํวยงานตํางๆ 
๑.๔)  ร๎องเรียนผํานชํองทางอื่น ๆ ที่ก าหนด เชํน website, e-mail เป็นต๎น 

2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบค าร๎องเรียน    2. งานนิติการ 
๓. เจ๎าหน๎าที่ชี้แจงและให๎ค าแนะน า  
 
ระยะเวลา 

- กรณีขอให๎ตรวจสอบ หรือขอทราบข๎อเท็จจริง   
ชี้แจงข๎อเท็จจริงให๎ผู๎ร๎องทราบ ภายใน  ๑๕  วัน 

- กรณีประสงค์ขอให๎ผู๎ประกอบธุรกิจแสดงความรับผิดชอบตํอสนิค๎าหรือบริการ หรือชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้น 
ปฏิบัติงานทนัท ี
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง           จ านวน  1  ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. เอกสารประกอบการร๎องเรียน (ถ๎ามี) 
 
ค่าธรรมเนียม 
ไมํเสียคําธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ ส านักงานปลัด   
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/
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งานที่ให้บริการ ภาษีบ ารุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎             วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์  
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ            (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
           ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 

 ภาษีบ ารุงท๎องที่จัดเก็บจากเจ๎าของที่ดิน ตามราคาปานกลางทีด่ินและบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท๎องที่ 
 ที่ดินที่ต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ ได๎แก ํที่ดินที่เปน็ของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมํวําจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสิทธิครอบครองอยูํในที่ดินที่ไมํเปน็กรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที ่ได๎แก ํ
พื้นที่ดิน และพืน้ที่ที่เปน็ภูเขาหรือที่มีน้ าด๎วย โดยไมํเปน็ที่ดนิที่เจ๎าของที่ดินได๎รับการยกเว๎นภาษีหรืออยูํในเกณฑ์ลดหยํอน 
 ผู๎เป็นเจ๎าของที่ดนิในวนัที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน๎าที่เสียภาษบี ารุงท๎องที่ของปนีั้น 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

       ฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง 
 

กรณีที่ 1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที ่1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน 
 1) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินยืน่แบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร๎อมด๎วยหลักฐานที่ต๎องใช๎ตํอเจ๎าหน๎าที่
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
 2) เจ๎าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณคําภาษีแล๎วแจ๎งการประเมนิ (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให๎ 
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเทําใดภายในเดือนมนีาคม 
 3) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินจะต๎องเสียภาษีภายในเดอืนเมษายนของทุกปี เว๎นแตํกรณีได๎รับใบแจ๎งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคม ต๎องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน 
 

กรณีที่ 2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของทีด่ินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 1) เจ๎าของที่ดินทีไ่ด๎มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดนิหรือเป็นผู๎ได๎รบัโอนทีด่ินขึ้นใหมํ ต๎องมายื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรือยื่นค าร๎องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดนิตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแตํวนัได๎รับ
โอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช๎แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล๎วแตํกรณี 
 2) เมื่อเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแบบแลว๎ จะออกใบรับไว๎ให๎เป็นหลักฐาน 
 3) เจา๎หนักงานประเมินจะแจ๎งให๎เจ๎าของที่ดินทราบวาํจะต๎องเสียภาษีในปตีํอไปจ านวนเทําใด 
 

กรณีที่ 3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมี
เหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
 1) เจ๎าของที่ดินยื่นค าร๎องตามแบบ ภบท.8 พร๎อมด๎วยหลักฐานที่ต๎องใช๎ตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนบั
แตํวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน 
 2) เจ๎าพนักงานประเมินจะออกใบรับให๎ 
 3) เจ๎าพนักงานประเมินจะแจ๎งให๎เจ๎าของที่ดินทราบวาํจะต๎องเสียภาษีในปตีํอไปจ านวนเทําใด 



 
- ๑๕ - 

 
4) การขอช าระภาษบี ารุงท๎องทีใ่นปีถัดไปจากปทีี่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดนิให๎ผู๎รับประเมินน าใบเสร็จรบัเงิน
ของปีกํอนพร๎อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 
ระยะเวลา 
กรณีที่ ๑ ใช๎ระยะเวลาทัง้สิน้ ไมํเกิน 5 นาที 
กรณีที่ ๒ ใช๎ระยะเวลาทัง้สิน้ ไมํเกิน 5 นาท ี
กรณีที่ ๓ ใช๎ระยะเวลาทัง้สิน้ ไมํเกิน 5 นาที 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2. ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
 3. หนังสือรับรองห๎างหุ๎นสํวนบริษัท 
 4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ๎าของที่ดิน เชํน โฉนดที่ดิน น.ส.3 
 5. ใบเสร็จรับเงินคําภาษีคร้ังสุดท๎าย (ถ๎ามี) 
 6. หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ใหผ๎ู๎อื่นมาท าการแทน 
 กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีทีไ่มใํชํปีที่ยืน่แบบ ภบท. 5 ให๎น า ภบท.5 ทํอนที่มอบให๎เจ๎าของที่ดนิ หรือ 
ใบเสร็จรับเงินคําภาษีครั้งสุดทา๎ยมาด๎วย 
 
อัตราภาษี 
 1. อัตราภาษีบ ารุงท๎องที่ก าหนดไว๎ในบญัชีทา๎ยพระราชบญัญัติ แบํงเป็น 34 อัตรา 
 2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรํละ 30,000 บาทให๎เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดนิ 30,000 บาทแรก เสีย
ภาษ ี70 บาท 
 3. สํวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษ ี10,000 บาท ตํอ 25 บาท 
 4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม๎ล๎มลุก 
 - เสียกึ่งอัตรา 
 - ด๎วยตนเอง ไมํเกินไรํละ 5 บาท 
 - ที่ดินวํางเปลาํ เสียเพิ่ม 1 เทํา 
 
การค านวณภาษ ี
 

 ภาษีบ ารุงท๎องที ่ค านวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดนิที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช๎ใน
การจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
 เนื้อทีด่ินเพื่อค านวณภาษ ี(ไร)ํ = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหยํอน 
คําภาษีตํอไร ํ= ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท๎าย พ.ร.บ.ฯ 
 

 เงินเพิ่ม 
 เจ๎าของที่ดินผู๎มีหนา๎ที่เสียภาษีบ ารุงท๎องที่ต๎องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตํอไปนี้ 
 1. ไมํยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ 10 ของคําภาษีบ ารุงท๎องที่เว๎นแตํกรณี
ที่เจ๎าของที่ดินได๎ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกํอนที่เจ๎าพนักงานประเมินจะได๎แจง๎ให๎ทราบถึงการละเว๎นนัน้ ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อย
ละ 5 ของคําภาษีบ ารุงท๎องที ่
 2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิโดยไมํถูกต๎องท าให๎จ านวนเงินทีจ่ะต๎องเสียภาษบี ารุงท๎องที่ลดนอ๎ยลง ให๎เสียเงินเพิ่ม
ร๎อยละ 10 ของคําภาษีบ ารุงทอ๎งที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว๎นแตํกรณีเจ๎าของที่ดินได๎มาขอแก๎ไขแบบแสดงรายการที่ดนิให๎
ถูกต๎องกํอนที่เจ๎าพนักงานประเมินแจ๎งการประเมิน 
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3. ชี้เขตแจ๎งจ านวนเนื้อที่ดินไมถํูกต๎องตํอเจ๎าพนักงานส ารวจ โดยท าให๎จ านวนเงินที่จะต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ลดน๎อยลงให๎
เสียเงินเพิ่มอีก 1 เทํา ของภาษีบ ารุงท๎องทีท่ี่ประเมินเพิ่มเติม 
 4. ไมํช าระภาษีบ ารุงท๎องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ 24 ตํอปีของจ านวนเงินที่ต๎องเสียภาษบี ารุง
ท๎องที่ เศษของเดือนให๎นับเป็นหนึ่งเดือน และไมนํ าเงนิเพิ่มตาม ข๎อ 1 - ข๎อ 4 มารวมค านวณด๎วย 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างตน๎สามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลงั อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/
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งานที่ให้บริการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎                  วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์  
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ             (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
                 ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  

 ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ กับที่ดนิทีใ่ช๎ประโยชน์ตํอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง
นั้นทรัพยส์ินที่ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได๎แก ํโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง และที่ดนิซึ่งใชต๎อํเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูก
สร๎างนัน้ และในปีทีผ่ํานมาได๎มกีารใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สนินัน้ เชํน ให๎เชํา ใช๎เป็นที่ท าการค๎าขาย ที่ไว๎สินคา๎ ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม ให๎ญาต ิบิดา มารดา บุตร หรือผู๎อื่นอยูํอาศัย หรือใช๎ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายได ๎และไมํเข๎าข๎อยกเว๎น
ตามกฎหมาย 
หลักการส าคัญ 
 1. ต๎องมีทรัพย์สิน ได๎แกํ 
 - โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ และ 
 - ที่ดินซึ่งใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้น 
 2. ไมํเข๎าข๎อยกเว๎น ตามมาตรา 9,10 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ  
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
    
       ฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง 
 เจ๎าของทรัพย์สินต๎องยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ ส านักงานของ องค์การ
บริหารสํวนต าบลทําไรํ ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นตัง้อยูํภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 1) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ภรด.2) 
พร๎อมด๎วยหลักฐาน ณ ส านักงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํที่ทรัพยส์ินนั้นตัง้อยูํ 
 2) พนักงานเจ๎าหนา๎ที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
 3) พนักงานเจ๎าหนา๎ที่ประเมนิคํารายปีและคําภาษีที่จะต๎องเสีย 
 4) พนักงานเก็บภาษีแจ๎งการประเมิน (ภรด.8) ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีทราบวําจะต๎องเสียภาษีเปน็จ านวนเงนิเทําใด 
 5) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีเมื่อได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎วจะต๎องน าเงนิคําภาษไีปช าระภายใน 30 วัน นับแตวํันถัดจาก
วันที่ได๎รบัแจ๎งการประเมิน มิฉะนั้นจะต๎องเสียเงินเพิ่ม 
 
ระยะเวลา 
 
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน 30 นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

 1) ส าเนาทะเบียนบา๎น/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี 
 2) ส าเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซือ้ขายโรงเรือน 
 3) สัญญาเชาํโรงเรือน/สัญญาเชําที่ดนิ 
 4) ทะเบียนพาณชิย-์ ทะเบียนการค๎า - ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม 
 5) ใบอนุญาตปลูกสร๎างอาคาร 
 6) หนังสือรับรองห๎างหุ๎นสํวน/บริษัท- งบดุล 
 7) ใบอนุญาตตัง้หรือประกอบกิจการโรงงาน 
 8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค๎า 
 9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช๎ประโยชน์ของทรัพย์สนิ 
 10) แผนที่ตั้งของที่ดนิและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างที่เสียภาษี 
 11) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู๎อื่นมายืน่แบบ ภรด. 2 แทน) 
 12) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู๎ถือกรรมสิทธิ์รํวมกันหลายคน ให๎ผู๎ถือกรรมสิทธิ์รํวมลงลายมือชื่อในแบบ 
ภรด.2 ในฐานะผู๎รบัประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให๎คนใดคนหนึ่งก็ได๎ การมอบต๎องท าเปน็หนังสือและปิดแสตมป์ตาม
กฎหมาย 
 

การค านวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอัตราภาษี  
 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิคิดจากคํารายปีของทรัพยส์ิน ในอัตราร๎อยละ 12.5 ของคํารายป ีเชํน บ๎านให๎เชํา มีคํารายป ี
12,000 บาท คําภาษีจะเทํากบั 12,000X12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาท คํารายปีของทรัพย์สิน หมายถึง จ านวนเงิน
ซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให๎เชําได๎ในปีหนึ่ง ๆ เชํน บ๎านให๎เชําเดือนละ 1,000 บาท คํารายปีของบา๎นหลังนี้ก็คือ 12,000บาท 
(หมายถึง คําเชําทั้งปีของบ๎านหลังนี้ 1,000 X 12 = 12,000 บาท) 
 การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินตามล าดับ ดังนี้ 
 1. กรณีที่ทรัพย์สินนัน้มีการให๎เชําและคําเชาํสมควร ให๎น าคําเชาํมาคิดเปน็รายปี 
 2. กรณีทรัพย์สินให๎เชําและคําเชําไมสํมควรหรือหาคําเชําไมไํด๎เนื่องจากเจ๎าของทรัพย์สนิประกอบกิจการเอง ให๎
ประเมินคํารายปีโดยเทียบเคียงกับคํารายปีของทรัพยส์ินในปีทีผ่ํานมา หรือเทียบเคียงกับคํารายปีของ ทรัพย์สินในบริเวณ
ใกล๎เคียงกันที่มีลักษณะของทรพัย์สิน ขนาด พื้นที ่ท าเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สนินั้นได๎รับประโยชน์คล๎ายคลึง
กันในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํนั้น ซึ่งในเร่ืองนี้ได๎ก าหนดแนวทางปฏบิัติให๎จัดท าราคาคําเชํามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอํ
ตารางเมตรตํอเดือนตามท าเลในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และตามประเภทของทรัพย์สิน 
 3. กรณีไมํสามารถเทียบเคียงตามข๎อ 2 ได๎อาจประเมินคาํรายปีของทรัพย์สินโดยใช๎มูลคาํทรัพย์สินมาประกอบการ
ประเมินได ๎
 ค่าภาษี 
 1. ผู๎รับประเมินช าระภาษีปลีะครั้งตามคํารายปี 
 2. อัตราร๎อยละ 12.5 ของคํารายป ี
  คําภาษ ี= คํารายป ีX 12.5 % 
 ค่ารายปี 
 คํารายป ีคือ จ านวนเงนิซึ่งทรัพย์สินนัน้สมควรให๎เชําได๎ในปีหนึง่ ๆ กรณีให๎เชําให๎ถือคําเชําคือคํารายปีกรณีมีเหตุ 
 - คําเชํามิใชํจ านวนเงินอันสมควร 
 - หาคําเชําไมํได ๎เนื่องจากด าเนนิกิจการเองหรือด๎วยเหตุประการอื่น ให๎พนักงานเจ๎าหนา๎ที่มีอ านาจประเมินคํารายปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.มท. ก าหนด 
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 ลดค่ารายปี 
- มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างฯ ถูกรื้อถอนท าลายโดยประการอ่ืน ให๎ลดยอดคํารายปตีามสํวนที่ถูก 
ท าลายตลอดเวลาที่ยังมไิด๎ท าขึ้น และยังใช๎ไมไํด ๎
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง ท าขึ้นระหวํางปีถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและส าเร็จจนควรอยูํได๎แล๎ว เป็นเกณฑ ์
ค านวณคํารายป ี
- มาตรา 13 
 1. เจ๎าของโรงเรือนติดตั้งสํวนควบที่ส าคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น 
 2. มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระท าหรือเคร่ืองก าเนิดสินค๎า 
 3. เพือ่ใช๎ด าเนินการอุตสาหกรรม 
 4. ลดคํารายปลีงเหลือ 1 ใน 3 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินเทียบเคียงกับคาํรายปีของทรัพย์สินที่ให๎เชํา ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด ท าเล ที่ตั้ง และบริการ 
สาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได๎รับประโยชน์คลา๎ยคลึงกนั 
 

สรุป : หลักเกณฑก์ารประเมินค่ารายปี 
 1. ทรัพย์สินให๎เชํา คําเชําสมควรถือคําเชําคือคํารายปี 
 2. ทรัพย์สินให๎เชํา คําเชําไมสํมควร หรือหาคําเชําไมไํด๎ประเมินโดยเทียบเคียง 
  - คํารายปีทีล่ํวงมาแล๎ว 
  - คํารายปีของทรัพย์สนิที่ให๎เชํา 
 3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไมํได๎อาจใช๎มูลคําทรัพย์สินมาประกอบการประเมินคํารายปไีด๎ 
 4. ค านึงภาระภาษีของประชาชน 
 

เงินเพิ่ม 
 ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว จะต๎องน าเงินคาํภาษไีปช าระภายใน 30 วันนับ
แตํวันถัดจากวันที่ได๎รบัแจ๎งการประเมิน มิฉะนั้นจะต๎องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี ้
 1. ถ๎าช าระไมํเกิน 1 เดือน นับแตํวันพ๎นก าหนดให๎เพิ่มร๎อยละ 2.5 ของคําภาษีที่คา๎ง 
 2. ถ๎าเกิน 1 เดือน แตํไมํเกิน 2 เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ 5 ของคําภาษีที่ค๎าง 
 3. ถ๎าเกิน 2 เดือน แตํไมํเกิน 3 เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ 7.5 ของคําภาษีที่คา๎ง 
 4. ถ๎าเกิน 3 เดือน แตํไมํเกิน 4 เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ 10 ของคําภาษีที่คา๎ง 
 

บทก าหนดโทษ 
 1. ผู๎ใดละเลยไมํแสดงข๎อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ๎งรายการทรพัย์สินตามความเปน็จริง ตามความรู๎เห็นของตนให๎
ครบถ๎วน และรับรองความถูกตอ๎งของข๎อความดังกลําวพร๎อมทั้งลงวันที่ เดือน ป ีและลงลายมอืชื่อของตนก ากับไว๎ เว๎นแตํจะ
เป็นด๎วยเหตุสุดวิสัย ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองร๎อยบาท 
 2. ผู๎ใดละเลยไมปํฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ไมํแจ๎งรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น 
เมื่อเรียกร๎อง ไมํน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมํตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ซักถาม หรือไมํตอบค าถามเมื่อพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ซักถามผู๎รบัประเมินในเร่ืองใบแจ๎งรายการ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท 
 3. ผู๎ใดยื่นข๎อความเท็จ หรือให๎ถ๎อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด๎วยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให๎ผู๎อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณคํารายปีแหํงทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี 
หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ๎อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอยํางหนึ่งอยํางใดทั้งสิน้ทีจ่ะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการค านวณคาํรายปีแหํงทรัพย์สินของตนตามที่ควรกด็ี ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
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การอุทธรณ์การประเมินภาษ ี
 เมื่อผู๎เสียภาษีได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว ไมํพอใจในการประเมนิของพนักงานเจ๎าหนา๎ที่ โดยเห็นวําคําภาษีสงูเกินไป 
หรือประเมินไมํถูกต๎อง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได๎โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รบั
แจ๎งการประเมิน และเมื่อได๎รับแจ๎งผลการชี้ขาดแล๎วยงัไมํเปน็ทีพ่อใจก็มีสิทธิน าเร่ืองร๎องตํอศาลได๎ภายใน 30 วันนับแตํวนัที่
ได๎รับแจ๎งความให๎ทราบค าชี้ขาด 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างตน๎สามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลงั อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/
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งานที่ให้บริการ ภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎                  วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์  
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ             (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
                 ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

1. ป้ายที่ต้องเสียภาษ ี
 1.1 ป้ายที่ต๎องเสียภาษีปา้ย ได๎แก ํป้ายแสดงชื่อ ยี่ห๎อ หรือเครื่องหมายที่ใช๎ในการประกอบการค๎า หรือ 
ประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได๎ ไมํวําจะแสดง หรือโฆษณาไวท๎ี่วัตถุใด ๆ ด๎วยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย ที่เขียนแกะสลัก 
จารึก หรือท าให๎ปรากฏด๎วยวิธีใด ๆ 
 1.2 ไมํเปน็ปา้ยที่ได๎รับการยกเว๎นภาษปี้าย 
 

2. ป้ายที่ได้รบัการยกเว้นไม่ตอ้งเสียภาษีป้าย ได้แก ่
 2.1 ป้ายที่แสดงไว ๎ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
 2.2 ป้ายที่แสดงไว๎ทีส่ินคา๎ หรือที่สิ่งหํอหุ๎มหรือบรรจุสินค๎า 
 2.3 ป้ายที่แสดงไว๎ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปน็คร้ังคราว 
 2.4 ป้ายที่แสดงไว๎ที่คนหรือสัตว์ 
 2.5 ป้ายที่แสดงไว๎ภายในอาคารที่ใช๎ประกอบการค๎า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน 
ทั้งนี้เพื่อหารายได ๎และแตํละปา้ยมีพื้นที่ไมํเกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2542) ก าหนดวํา
ต๎องเป็นปา้ยที่มีพืน้ที่ไมํเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช๎ตั้งแตวํันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แตํไมํรวมถึงป้ายตามกฎหมาย
วําด๎วยทะเบียนพาณชิย ์
 2.6 ป้ายของราชการสํวนกลาง ราชการสํวนภูมิภาค หรือราชการสํวนท๎องถิน่ ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน 
 2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายวาํด๎วยการจัดตัง้องค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย 
วําด๎วยการนัน้ๆ และหนํวยงานที่น ารายไดส๎ํงรัฐ 
 2.8 ป้ายของธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ ์และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
 2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวําด๎วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ๎ณ 
อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ 
 2.10 ป้ายของผูป๎ระกอบการเกษตร ซึ่งค๎าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
 2.11 ป้ายของวัด หรือผู๎ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แกํการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
 2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนธิิ 
 2.13 ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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กฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปา้ย พ.ศ. 2510 ก าหนดป้ายที่ได๎รบัการยกเว๎น
ภาษีปา้ยคือ 
 (1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว๎ที่รถยนต์สํวนบุคคล รถจักรยานยนต ์รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
 (2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว๎ที่ลอ๎เลื่อน 
 (3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว๎ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไมํเกินห๎าร๎อยตาราง 
เซนติเมตร 
  

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
 ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ย ได๎แก ํ
 3.1 เจ๎าของป้าย 
 3.2 ในกรณีที่ไมํมีผู๎อืน่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย หรือเมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ไมํอาจหาตัวเจ๎าของป้ายนั้นได๎ให๎
ถือวําผู๎ครอบครองป้ายนัน้เป็นผูม๎ีหน๎าที่เสียภาษีปา้ย ถ๎าไมํอาจหาตัวผู๎ครอบครองป้ายนั้นได๎ให๎ถือวําเจ๎าของหรือผู๎ครอบครอง
อาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูํเป็นผู๎มีหน๎าที่เสีย ภาษีปา้ยตามล าดบั 
 

o เจ๎าของป้ายที่มีหนา๎ที่เสียภาษีปา้ยต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
o ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหมํแทนป้ายเดิม หรือ

เปลี่ยนแปลงแก๎ไขปา้ยอันเปน็เหตุให๎ต๎องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให๎เจ๎าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วันนับแตํวนัติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแตํวันเปลี่ยนแปลงแก๎ไขแล๎วแตํกรณี 

 
ขั้นตอนและระยะการให๎บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       ฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง 
 

 1 ผู๎มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร๎อมด๎วยหลักฐาน 
 2 พนักงานเจ๎าหน๎าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  1) กรณีที่ผู๎เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย  ถ๎าพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได๎ทันทีให๎แจ๎งผู๎เสียภาษีป้ายวําจะต๎องเสียภาษีเป็นจ านวนเทําใด 
  2) กรณีผู๎เสียภาษีป้ายไมํพร๎อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะมี
หนังสือแจ๎งการประเมิน (ภป.3) แจ๎งจ านวนเงินภาษีที่จะต๎องช าระแกํผู๎เสียภาษี 
 3 ผู๎เสียภาษีต๎องมาช าระเงินคําภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมินมิฉะนั้นจะต๎องเสียเงินเพิ่ม 
 4 การช าระภาษีป้าย 
  - เจ๎าของป้ายมีหน๎าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว๎นป้ายที่แสดงปีแรก 
  
 

ระยะเวลา 
 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน ๕ นาท ี
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  

 เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผู๎มีหน๎าที่เสียภาษนี าหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษ ี(ภป.1) เทําที่จ าเป็นเพยีงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเทํานั้น 
 1 กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม ํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ยที่ตดิตั้งใหมํ ได๎แก ํ
  1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2) ส าเนาทะเบียนบา๎น 
  3) ทะเบียนภาษีมูลคาํเพิ่ม 
  4) หนังสือรับรองห๎ุนสํวนบริษัท 
  5) ใบอนุญาตติดตั้งปา้ยหรือใบเสร็จรับเงินจากร๎านท าปา้ย 
 2 กรณีป้ายรายเกํา ผู๎มีหน๎าที่เสยีภาษีปา้ยที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว๎แล๎ว ควรน า 
ใบเสร็จรับเงินคําภาษีปา้ยครั้งกํอนมาแสดงด๎วย 
 
การค านวณพืน้ที่ปา้ย อัตราคําภาษีปา้ย และการค านวณภาษปี้าย 
๑ การค านวณพื้นที่ป้าย 
  1 ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได ๎
   สํวนกว๎างที่สุด X สํวนยาวที่สดุของขอบเขตป้าย 
  2 ป้ายทีไ่มํมีขอบเขตก าหนดไดถ๎ือตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่อยูํริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก าหนด 
สํวนกว๎างที่สุดยาวทีสุ่ด แล๎วค านวณตาม 1 
  3 ค านวณพืน้ที่เป็นตารางเซนตเิมตร 
2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี ้
 

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
  ลักษณะ         บาท 
 1) อักษรไทยล๎วน          ๓ 
 2) อักษรไทยปนกบัอักษรตํางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น   ๒๐ 
 3) ป้ายดงัตํอไปนี ้        ๔๐ 
  ก. ไมํมีอักษรไทย 
  ข. อักษรไทยบางสํวนหรือทั้งหมดอยูํใต๎ หรือต่ ากวําอักษรตํางประเทศ 
 4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก๎ไขพื้นที่ป้าย ข๎อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสํวนในปา้ยได๎เสีย 
 ภาษีปา้ยแล๎วอันเปน็เหตุให๎ต๎องเสียภาษีปา้ยเพิ่มข้ึน ให๎คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) 
 แล๎วแตํกรณี และให๎เสียเฉพาะเงินภาษทีี่เพิ่มขึ้น 
 5) ป้ายใดเสียต่ ากวํา 200 บาท ให๎เสีย 200 บาท 
3 การค านวณภาษีป้าย  
 ให๎ค านวณโดยน าพืน้ที่ปา้ยคูณดว๎ยอัตราภาษีปา้ย เชํน ป้ายที่ต๎องเสียภาษีมีพืน้ที ่10,000 ตารางเซนติเมตร เป็น
ป้ายประเภทที ่2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี ้
 
  10,000 หาร 500 คูณ 20 เทํากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
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เงินเพิ่ม 
 

ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ยจะต๎องเสยีเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอํไปนี้ 
 ๑ ไมํยื่นแบบแสดงรายการภาษปี้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละสิบของคําภาษปี้ายเว๎นแตํ 
กรณีที่เจ๎าของป้ายไดย๎ื่นแบบแสดงรายการภาษปี้ายกํอนที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะได๎แจง๎ให๎ทราบถึงการละเว๎นนัน้ ให๎เสียเงิน
เพิ่มร๎อยละห๎าของคําภาษีปา้ย 
 ๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยโดยไมํถูกต๎อง ท าให๎จ านวนเงินที่จะต๎องเสียภาษีปา้ยลดน๎อยลงให๎เสียเงินเพิ่มร๎อย
ละสบิของคําภาษปี้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว๎นแตํกรณีที่เจ๎าของปา้ยได๎มาขอแก๎ไขแบบแสดงรายการภาษีปา้ยให๎ถูกต๎องกํอนที่
พนักงานเจ๎าหน๎าที่แจ๎งการประเมิน 
 ๓ ไมํช าระภาษปี้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละสองตํอเดือนของคําภาษีป้าย เศษของเดือนให๎
นับเปน็หนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมํให๎น าเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามข๎อนี้ดว๎ย 
 
บทก าหนดโทษ 

o ผู๎ใดแจ๎งข๎อความอันเป็นเท็จ ให๎ถ๎อยค าเท็จ ตอบค าถามด๎วยถ๎อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปา้ย ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแตํ 
5,000บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

o ผู๎ใดจงใจไมํยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต๎องระวางโทษปรับตัง้แตํ 5,000 บาท - 50,000 บาท 
o ผู๎ใดไมํแจ๎งการรับโอนปา้ยหรือไมํแสดงรายการเสียภาษีปา้ยไว๎ ณ ที่เปิดเผยในสถานทีป่ระกอบกิจการต๎อง

ระวางโทษปรบัตั้งแต ํ1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
o ผู๎ใดขัดขวางการปฏบิัติงานของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือไมํปฏิบัติตามค าสัง่ของพนักงานเจ๎าหนา๎ที่ซึ่งสัง่ให๎มา

ให๎ถ๎อยค าหรือให๎สํงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร ต๎องระวางโทษ
จ าคุกไมํเกิน6 เดือน หรือปรับตั้งแตํ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

 
การอุทธรณ์การประเมิน 
 เมื่อผู๎เสียภาษีได๎รับแจ๎งการประเมิน (ภป.3) แล๎วเห็นวําการประเมินนั้นไมํถูกต๎อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น หรือผู๎ได๎รับมอบหมาย โดยต๎องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแตํวันทีไ่ด๎รับแจง๎การประเมินผู๎อุทธรณ์มีสทิธิ
อุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู๎บริหารท๎องถ่ินตํอศาลภายใน 30 วัน นับแตํวนัรับแจ๎งค าวินิจฉัย 
อุทธรณ ์
 
การขอคืนเงินภาษีป้าย 
ผู๎เสียภาษปี้ายโดยไมํมีหนา๎ที่ต๎องเสียหรือเสียเกินกวําที่ควรจะต๎องเสีย ผู๎นั้นมสีิทธิขอรับเงินคืนได๎โดยยื่นค าร๎อง 
ขอคืนภายใน 1 ป ีนับแตํวันที่เสียภาษปี้าย 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างตน๎สามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลงั อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/
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งานที่ให๎บริการ การจดทะเบียนพาณชิย์ 
หนํวยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 

งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎                  วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์  
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ             (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
                 ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ตามที่ผูป๎ระกอบพาณชิยกิจ เปน็ผู๎ลงทุน  และเปน็เจ๎าของกิจการ  โดยล าพังกิจการในลักษณะนี้หากเข๎าขํายเปน็กิจการตาม
พระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2499 ก าหนดจะต๎องจดทะเบียน โดยเจา๎ของกิจการต๎องยื่นขอจดทะเบียนพาณชิย์
ภายใน 30 วัน นับแตํวนัที่ได๎เริ่มประกอบกิจการ 
 

ขั้นตอนและระยะการให๎บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขออนุญาตจัดตั้งใหม ่
1. ผู๎ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบยีนพาณชิย์   งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎กองคลัง 
    จัดตั้งใหมํ (แบบ ทพ.) พร๎อมเอกสาร 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูล 
3. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ 
4. เสนอนายทะเบียนพาณชิย์ อนมุัติลงนาม 
5. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
 
กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง 
1. ผู๎ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบยีนพาณชิย์   งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎กองคลัง 
เปลี่ยนแปลง (แบบ ทพ.) พร๎อมเอกสาร 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูลข๎อที่เปลี่ยนแปลง 
3. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ 
4. เสนอนายทะเบียนพาณชิย์ อนมุัติลงนาม 
5. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
 
กรณีขออนุญาตออกใบแทนกรณีช ารุดหรือสูญหาย 
1. ผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องขอออกใบแทน   งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎กองคลัง 
    พร๎อมเอกสารแจ๎งความกรณีสูญหาย 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูล 
3. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ 
4. เสนอนายทะเบียนพาณชิย์ อนมุัติลงนาม 
5. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 



 
- ๒๖ - 

 
กรณีขออนุญาตแจ้งเลิกกิจการ 
1. ผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องขอเลิกกิจการ   งานพฒันาและจัดเก็บรายได ๎กองคลัง 
(แบบ ทพ.) พร๎อมใบทะเบียนพาณิชย์ใบเกํา 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูล 
3. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 

ระยะเวลา 
 
 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน ๒๐  นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

1. แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)     จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผูป๎ระกอบพาณิชยกิจ     จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ     จ านวน 1 ฉบับ 
4. กรณีผู๎ประกอบพาณชิยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตัง้ส านักงานใหญํ 
4.2 ส าเนาทะเบียนบา๎นที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยนิยอมเป็นเจา๎บา๎นหรือส าเนาสัญญาเชํา 

                  โดยมีผู๎ให๎ความยนิยอมเป็นผู๎เชาํ หรือเอกสารสิทธิ์อยํางอื่นที่ผู๎เปน็เจ๎าของกรรมสิทธิ์ให๎ความยินยอม 
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชป๎ระกอบพาณชิยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล๎เคียงโดยสังเขป 

5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ๎ามี) 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎รับมอบอ านาจ (ถ๎ามี) 
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทกึ วีดิทัศน์ แผํนวดีิทัศน์ ดีวดีี หรือ แผํนวีดีทัศน์

ระบบดิจทิัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ให๎สํงส าเนาหนังสืออนุญาตหรือ หนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จ าหนํายหรือให๎
เชําสินคา๎ดังกลาํวจากเจ๎าของลขิสิทธิ์ของสินค๎าที่ขายหรือให๎เชํา หรือส าเนาใบเสร็จรับเงนิตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซื้อขายจากตํางประเทศ 

8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค๎าอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด๎วยอัญมณี ให๎ตรวจสอบและเรียกหลักฐาน
แสดงจ านวนเงนิทุน โดยเชิญผูป๎ระกอบพาณชิยกิจมาให๎ข๎อเท็จจริงของแหลํงที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ
พร๎อมแนบหลักฐานดงักลําวแทนก็ได๎ 

9. ใบทะเบียนพาณชิย์ (กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก) 
 

คําธรรมเนียม 
 

 จดทะเบียนตั้งใหมํ                จ านวน  50  บาท 
 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ        จ านวน  20  บาท 
 จดทะเบียนยกเลิก                     จ านวน  20  บาท 
 ออกใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์       จ านวน  30  บาท 
 ขอคัดส าเนาเอกสาร          จ านวน  30  บาท 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างตน๎สามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลงั อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 

http://www.tharai.go.th/
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งานที่ให้บริการ การขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง                                 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอใช้บริการ 
การขออนุญาตกํอสร๎างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
มาตรา  21   ผู๎ใดจะกํอสร๎างอาคารต๎องได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นหรือแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น 

และด าเนนิการตามมาตรา  39  ทวิ 
มาตรา  22 ห๎ามมิให๎ดัดแปลงอาคารเว๎นแตํเจ๎าของอาคารจะไดร๎ับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น  
อาคารที่ต๎องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ประกอบด๎วย 
1. อาคาร หมายความวํา ตึก บา๎น เรือน โรง ร๎าน แพ คลังสนิคา๎ ส านักงานและสิ่งกํอสร๎างขึน้อยํางอื่นเพื่อใช๎เป็นที่

ชุมนุมของประชาชน 
2. เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือทํอระบายน้ า อูํเรือ ทําน้ า ทาํจอดเรือ รั้วก าแพง หรือประตูที่สร๎างขึ้นตดิตํอหรือ

ใกล๎เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร๎างขึ้นให๎บุคคลทั่วไปใช๎สอย 
3. ป้ายหรือสิ่งที่สร๎างส าหรับติดป้าย ได๎แกํ  

     3.1 ป้ายที่ติดหรือตั้งไว๎เหนอืที่สาธารณะหรือมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้งโครงสร๎างเกินสิบ
กิโลเมตร  
                3.2 ป้ายที่ติดตั้งไว๎ในระยะหํางจากที่สาธารณะซึง่เมื่อวัดในทางราบแล๎วระยะหํางจากที่สาธารณะมีน๎อยกวํา
ความสูงของปา้ยนัน้  

4. พื้นที่หรือสิ่งกํอสร๎างเพื่อใช๎เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกรถ 
5. สิ่งที่สร๎างขึน้อยํางอื่นที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

       1. กรณีขออนุญาตก่อสร้างใหม่ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร    1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบแบบแปลน 
3. ออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร 
 
ระยะเวลา 
ประมาณ  ๔๕  วนั 
 
 
 
 
 



 
-๒๘- 

 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง ข 1                                             จ านวน    1  ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต                              จ านวน    2  ชุด 
3. ส าเนาโฉนดที่ดนิ                                                                                   จ านวน    2  ชุด 
4. แบบแปลน                                                                                       จ านวน    3  ชุด 
5. หนังสือหนังสือยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน (กรณีที่ดนิไมํใชํของผู๎ขออนุญาต)       จ านวน    2  ชุด 
6. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นของเจ๎าของที่ดนิ                              จ านวน    2  ชุด 
7. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีนติิบุคคลเปน็ผู๎ขออนุญาต                       จ านวน    2  ชุด   
 
ค่าธรรมเนียม 
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต                                 ฉบับละ    20   บาท 
2. คําธรรมเนียมตรวจแบบกํอสร๎าง 
     2.1 อาคารสูงไมํเกิน  2  ชัน้ หรือสูงไมํเกิน  12  เมตร                                     ตารางเมตรละ 0.50   บาท 
     2.2 อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้นแตํไมํเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตรแตํไมํเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ  2  บาท 
     2.3 อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร                                           ตารางเมตรละ  4  บาท 
     2.4 อาคารซึ่งมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกเกิน 500  กิโลกรัมตํอหนึ่งตารางเมตร             ตารางเมตรละ 4  บาท 
 
2. กรณีร้ือถอนอาคาร 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร    1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจสอบสถานที ่
3. ออกใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร   
ระยะเวลา 
ประมาณ  15 วนั 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง ข 1                                             จ านวน    1  ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต                              จ านวน    1  ชุด 
3. ส าเนาโฉนดที่ดนิ                                                                                   จ านวน    1  ชุด 
4. แผนที่โดยสังเขป                                                                          จ านวน    1  ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต                      ฉบับละ    20   บาท 
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3. กรณีต่อใบอนุญาตก่อสร้าง 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
       ใบขออนุญาตกํอสร๎าง  ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย๎ายอาคาร จะมีอายุตามที่ก าหนดไว๎ในใบอนุญาตเทาํนัน้ ถ๎าผู๎
ได๎รับใบอนุญาตมีความประสงคจ์ะขอตํออายุใบอนุญาตจะต๎องยื่นค าขอตํอใบอนุญาตตํอ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกํอนใบอนุญาต
นั้นสิน้อาย ุ
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร    1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจแบบแปลน 
3. ออกใบตํออนุญาตกํอสร๎างอาคาร 
 
ระยะเวลา 

ประมาณ  7 วนั 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง                                              จ านวน    1  ชุด 
2. ใบอนุญาตฉบบัจริง                                                                           จ านวน    1  ชุด 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต                              จ านวน    1  ชุด 
4. แบบแปลนฉบบัจริง                                                                                จ านวน    1  ชดุ 
 

ค่าธรรมเนียม 
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต                      ฉบับละ    20   บาท 
 

4. กรณีขอใบรับรองอาคาร 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร    1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจสอบสถานที ่
3. ออกใบรับรองอาคาร   
 
ระยะเวลา 

 

ประมาณ  3 วนั 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง                                              จ านวน    1  ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต                                   จ านวน    1  ชุด 
3. ใบขออนุญาตฉบับจริง                                                                             จ านวน    1  ชดุ 
4. แบบแปลนฉบบัจริง                                                                          จ านวน    1  ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต                      ฉบับละ    20   บาท 
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5. กรณีขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขอใบรับรองอาคาร 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร    1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจแบบแปลน 
3. ออกใบรับรองอาคาร  
 
ระยะเวลา 

ประมาณ  5 วนั 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบค าร๎อง                                              จ านวน    1  ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎น (ผู๎โอน-ผู๎รับโอน)                             จ านวน    1  ชุด 
3. ใบขออนุญาตฉบับจริง                                                                             จ านวน    1  ชดุ 
4. แบบแปลนฉบบัจริง                                                                          จ านวน    1  ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต                      ฉบับละ    20   บาท 
 
ใบอนุญาตหายหรือช ารุด ท าอย่างไร 
        ถ๎าใบอนุญาตใดๆก็ตามสญูหาย ให๎แจ๎งความ แล๎วน าใบรบัแจ๎งความนั้นไปยืน่ตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิน่ เพื่อขอใบแทน
อนุญาตนัน้ 
        ถ๎าใบอนุญาตใดๆ ช ารุดในสาระส าคัญ ให๎น าใบอนุญาตทีช่ ารุดนัน้ไปยื่นตํอเจ๎าพนักงานทอ๎งถ่ิน เพื่อขอใบแทน
ใบอนุญาตนั้น 
  

6. ขอให้ตรวจสอบการรุกล้ าแนวเขตและข้อพิพาท 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองชําง                                 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นค าร๎องพร๎อมเอกสาร   กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่ 
3. แจ๎งผลการตรวจสอบ 
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ระยะเวลา 
    

ประมาณ  5  วนั 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ค าร๎อง                                                                                               จ านวน    1  ชุด                                      
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎แจ๎ง                                 จ านวน    1  ชุด 
3. แผนที่โดยสังเขป                                                                                   จ านวน    1  ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไมํมีคําธรรมเนียม 
 
7. อุทิศที่ดินเพ่ือเป็นทางสาธารณะ 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
ช่องทางการใหบ้ริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง                                 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอใช้บริการ 
 

ด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลทาํไรํ ได๎มนีโยบายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎ทั่วถึง ทั้งนี้รวมถึงถนนและ
ทางสาธารณะด๎วย ในการด าเนนิการกํอสร๎างจ าเปน็ต๎องขอให๎ราษฎรเจ๎าของที่อุทิศที่ดินดังกลําวเพื่อใช๎ในการกํอสร๎างเพื่อ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม 
 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู๎ประสงค์จะอุทิศที่ดินขอรับค าร๎องและยื่นค าร๎องพร๎อมเอกสาร        กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่ 
3. น าเสนอผูบ๎ริหาร เพื่อลงนามรับมอบที่ดิน 
 
ระยะเวลา 
ประมาณ  5  วนั 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. หนังสือแสดงเจตนาอุทิศทีด่นิ                                                                    จ านวน    1  ชดุ                                      
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต                              จ านวน    1  ชุด 
3. ส าเนาโฉนดที่ดนิ                                                                                   จ านวน    1  ฉบับ 
 
 



 
 

-๓๒- 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไมํมีคําธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง  อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/


- ๓๓  - 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ค าร้องทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ 

 

เขียนที่  องค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
วันที่..15..เดือน...มกราคม....พ.ศ..2558........ 

 

เร่ือง ……ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเนื่องจากรุกล้ าที่สาธารณะ… 
 

เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ
   

ข๎าพเจ๎า นาย / นาง / นางสาว.........สมาน.......สามัคค.ี.....อายุ....26......ปี  อยูํบ๎านเลขที่..56/2............ 
หมํูที่.....5........ต าบล.........ท่าไร่........................อ าเภอ..........เมือง...............จังหวัด.....นครศรีธรรมราช........................... 
หมายเลขโทรศัพท์......081 - 7871536............................ 
  มีความประสงค์ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  ด าเนนิการ...........ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของ
นายสม การดี เน่ืองจากมีการก่อสร้างรุกล้ าที่สาธารณะ……..…………………………………………………………………………………….. 
หมํูที่.............5.................ต าบล........ท่าไร่.........อ าเภอ.........เมือง.......................จังหวัดนครศรีธรรมราช…………………………. 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       (ลงชื่อ)............สมาน........สามัคคี..............ผู๎ยื่นค าร๎อง 
                (........นายสมาน.........สามัคค.ี.........)  
 

เรียน     ปลัดองค์การบริหารสวํนต าบลทาํไร ํ
- เพื่อโปรดพิจารณา 
..................................................................... 
..................................................................... 
 
(ลงชื่อ).......................................................... 
ต าแหนํง........................................................ 
................../.............................../.................. 

 
เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําไร ํ ค าสั่ง / ข้อสั่งการ 

- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ 
..................................................................... ............................................................................................ 
..................................................................... ............................................................................................ 
..................................................................... ............................................................................................ 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................................              (ลงชื่อ).......................................................... 
ต าแหนํง........................................................              ต าแหนํง........................................................ 

          ................../.............................../..................               ................../.............................../.................. 
 
 
 
 



 
- ๓๔  - 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

หนังสือแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพือ่ใช๎เป็นสาธารณะประโยชน์ 
 

                                                                                          เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร ่
                                                                                          วันที่ ...8...  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
  ข๎าพเจ๎า......นายสมาน  สามัคค.ี......บัตรประชาชนเลขที่..............0000000000000 ……… 
อยูํบ๎านเลขที่.....56/2........ หมํูที่......5.......ต าบลทําไรํ.....อ าเภอ....เมือง..........จังหวัดนครศรีธรรมราช..............   
หมายเลขโทรศัพท์.......  081 – 7871536  .......ซึ่งตํอไปเรยีกวํา ผู๎แสดงเจตนา 
  ข๎าพเจ๎าเป็นเจ๎าของที่ดนิตามแบบแจ๎งการครอบครอง (    สค.1       นส.3     นส.3ก      โฉนด) 
เลขที่......12345..... ต าบล...ท่าไร่...อ าเภอ.....เมือง...จังหวัด...นครศรีธรรมราช.. เนื้อที่..3..ไร ํ....  งาน.... ตารางวา 
ข๎าพเจ๎ามีความประสงค์ยกที่ดนิแปลงดังกลาํว  เนื้อที่......-.... ไรํ .........-.......  งาน ....-... ตารางวา  หรือขนาดพื้นที่กวา๎ง   
....6..... เมตร  ยาว......150.......... เมตร  ตามส าเนาเอกสารสทิธิ์และแผนที่ที่แนบทา๎ยหนังสือนี้  ให๎กับองค์การบริหารสํวน
ต าบลทําไรํ เพื่อให๎เป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งแตํบัดนี้เปน็ต๎นไป  โดยมีเขตข๎างเคียงดังตํอไปนี ้ คือ 
  ทิศเหนือ        จด ....ที่ของนายเมือง    รักดี… 
  ทิศใต๎            จด ....ที่ของนายเมือง    รักดี… 
  ทิศตะวันตก    จด ....คูสาธารณะ…. 
  ทิศตะวันออก  จด ....ถนนสาธารณะ... 
 
  อนึ่ง ฯ ข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องสิทธิใดๆ เพิ่มเติมในภายหลังจากองค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ ไมํวํากรณี
ใดๆ  ทั้งสิ้น  หากมีข๎อโต๎แย๎งสิทธิในที่ดินที่ข๎าพเจ๎าอุทิศให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํดังกลําว ข๎าพเจ๎ายินยอมให๎
องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ ใช๎หนังสือนี้ยืนยันกับข๎าพเจ๎าได๎ทั้งทางแพํงและทางอาญา 
ในขณะท าหนังสือแสดงเจตนาในครั้งนี้  ข๎าพเจ๎ามีสติสัมปชัญญะเป็นอยํางดี ไมํได๎โดนบังคับ/ขูํเข็ญ หรือส าคัญผิดจากผู๎หนึ่ง
ผู๎ใดแตํประการใด  เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงเจตนาในครั้งนี้จึงขอลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐานตํอหน๎าพยานเป็นส าคัญ 
 
 (ลงชื่อ)........สมาน  สามัคคี..........ผู๎แสดงเจตนา                     (ลงชื่อ).....................................ผู๎รับเจตนา 
           ( นายสมาน  สามัคคี  )                                              (....................................)  
  
 (ลงชื่อ).........................................พยาน                            (ลงชื่อ).........................................พยาน     
                (......................................)                                           (.........................................) 
 
  ข๎าพเจ๎า นาย/ นาง /นางสาว....มานี   สามัคค.ี..สามี/ภรรยา  ผู๎ให๎ความยินยอมในการแสดงเจตนา 
หนังสือฉบับนี้ไดท๎ าขึ้น   2  ฉบบั   มีข๎อความตรงกัน  เก็บที่....นายสมาน  สามัคคี  (ผู๎แสดงเจตนา) หนึง่ฉบบั  และที่
องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  หนึ่งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๓๕  - 
 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (130 ประเภท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง       วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใช๎บริการ 

 เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 
63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 ให๎สถานประกอบกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 255๖ ที่ตั้งอยูํในเขตที่กฎหมายวําด๎วยการผังเมือง หรือกฎหมายวําด๎วย
การควบคุมอาคารมีผลใช๎บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข๎าขํายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข๎องด๎วย แล๎วแตํกรณี 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขออนุญาตรายใหม่ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร    1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ 
    สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ 
    ตามค าขอรับใบอนุญาต 
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน 
    ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต 
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งผู๎ขอรับใบอนญุาตเข๎ามารับใบอนุญาต 
    ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ(แบบ ภอ.2) 2. งานจัดเก็บรายได ๎   
ระยะเวลา 
ภายใน  ๗  วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ใบค าร๎อง อภ 1     จ านวน    1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต จ านวนอยํางละ    1  ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎จัดการ   จ านวนอยํางละ    1  ฉบบั 
    หากไมํเป็นบุคคลเดียวกับผู๎ถอืใบอนุญาต   จ านวนอยํางละ    1  ฉบบั     
 
 

 



 
 

-  ๓๖  - 
 
4. ส าเนาทะเบียนบ๎านของบา๎นที่ใช๎เป็นที่ตัง้สถานประกอบการ  จ านวน           1 ฉบับ 
5. หนังสือมอบอ านาจพร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวนอยํางละ  1 ฉบับ 
   ผู๎มอบและผู๎รบัมอบ กรณีผู๎ขอรับใบอนุญาต     
   ไมํสามารถด าเนนิการด๎วยตนเอง 
6. แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
 
กรณีขอต่อใบอนุญาต 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ด าเนินการตามขัน้ตอนกรณขีออนุญาตรายใหมํ  1. กองชําง 
 
ระยะเวลา 
ภายใน  20 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหมํ   จ านวน  1  ชุด 
2. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนญุาตฉบบัเดิม   จ านวน  1  ฉบับ 
 
กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจค าร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1. กองชําง 
 
ระยะเวลา 
ภายใน  5 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ช ารุดในสาระส าคัญ  จ านวน  1  ฉบับ 
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณสีูญหาย   จ านวน  1  ฉบับ 
 
แจ้งเลิกกิจการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. รับแบบค าขอบอกเลิกกิจการตํอเจ๎าหน๎าที่โดยตรงพร๎อมเอกสารประกอบ 1. กองชําง 
 
ระยะเวลา 
ภายใน  5 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต จ านวนอยํางละ  1  ฉบบั 
2. ใบอนุญาตฉบบัเดิม     จ านวน  1  ฉบับ 



 
-  ๓๗  - 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลทาํไรํ  เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอํสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. 255๖ 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง  อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/


 
- ๓๘ - 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 

 
แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่  องค์การบริหารสํวนต าบลทาํไร ํ
 

วันที่.....15.......เดือน...มกราคม........พ.ศ...2558........ 
 

 ขอคร้ังแรก   ขอตํออนุญาต 
   

ข๎าพเจ๎า ......................นายสมาน.......สามัคคี.....................อายุ......26.........ปี  สัญชาติ.........ไทย............  
อยูํบ๎านเลขที่..56/2......หมูํที่.....5........ตรอก/ซอย.....................-……………………….ถนน.....................-............................... 
แขวง/ต าบล....................ท่าไร่........................อ าเภอ..........เมือง........................จังหวัด.........นครศรีธรรมราช................. 
หมายเลขโทรศัพท์......081 - 7871536............................ 
 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
ประเภท..............การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์............................ตอํ .....นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่...................... 

พร๎อมค าขอนี้ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารและหลักฐานส าคัญตําง ๆ มาด๎วยแล๎ว คือ 
มี  ไมํมี 1. ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
มี  ไมํมี 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ๎าของผูป๎ระกอบกิจการ 
มี  ไมํมี 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู๎ขอ หรือผู๎รับมอบอ านาจ 
มี  ไมํมี 4. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ รง.4 หรือใบแทน 
 
ขอรับรองวําข๎อความใบแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

       (ลงชื่อ)............สมาน........สามัคคี...............ผู๎ยื่นค าร๎อง 
                (........นายสมาน.........สามัคค.ี.........)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 
  

( ด๎านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ).........สมาน.....สามัคค.ี..................ผู๎ขอรับใบอนญุาต 
               (.....นายสมาน     สามัคคี..........)  
 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (  )  อนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎ 
 (  )  ไมํอนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................เจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
              (..............................................) 
      ต าแหนํง............................................. 
      วันที่...................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๐ - 
 

งานที่ให้บริการ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองชําง       วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใช๎บริการ 
 

เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 7 มาตรา 20  มาตรา 43 มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58 
และมาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2536) ,ฉบับที่ 
4  (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

       กรณีขออนุญาตรายใหม่ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร (แบบ สอ.1)  1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ 
    สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ 
    ตามค าขอรับใบอนุญาต      
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน 
    ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต    
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบกรณีใบอนุญาตจัด  2. งานจัดเก็บรายได๎ 
    ตั้งสถานที่สะสมอาหาร (แบบสอ.5) พร๎อมช าระ 
    คําธรรมเนียม        
 

ระยะเวลา 
 

ภายใน  ๗  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหนาํยอาหารหรือ                   
    สถานทีส่ะสมอาหาร  (แบบสอ.1)                  จ านวน  1  ฉบับ   
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู๎ขอรับอนุญาต จ านวน  1  ฉบับ                
3.ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต      จ านวน  1  ฉบับ                         
4.หนังสือมอบอ านาจพร๎อมส าเนาบตัรประชาชนของผู๎มอบอ านาจ   จ านวน  1  ฉบับ                    
5.แผนที่ตั้งสถานทีป่ระกอบกิจการ     
  
 
 



- ๔๑ - 
 
ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
กรณีขอต่อใบอนุญาต 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขอต่อใบอนุญาต 
1. การขอตํออายุในอนุญาตให๎จ าหนํายสินคา๎ในที่หรือ  1. กองชําง 
ทางสาธารณะให๎ยื่นค าขอตามแบบ สอ.8 กํอนใบอนุญาต 
สิ้นอาย ุ  
 

ระยะเวลา 

ภายใน  ๗  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหมํ   จ านวน  1  ชุด 
2. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนญุาตฉบบัเดิม   จ านวน  1  ฉบับ 
 
กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย 
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจค าร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1. กองชําง 
 
ระยะเวลา 
ภายใน  5 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ช ารุดในสาระส าคัญ  จ านวน  1  ฉบับ 
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณสีูญหาย   จ านวน  1  ฉบับ 
 
แจ้งเลิกกิจการ 
1. รับแบบค าขอบอกเลิกกิจการตํอเจ๎าหน๎าที่โดยตรงตามแบบ สอ.9 1. กองชําง 
พร๎อมเอกสารประกอบ  
ระยะเวลา 

ภายใน  5 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต จ านวนอยํางละ   1  ฉบับ 
2. ใบอนุญาตฉบบัเดิม     จ านวน    1  ฉบับ 
 
 
 
 

 



 
-๔๒- 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง  อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/


-๔๓- 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
           แบบ  สอ.  ๑ 

 เลขที่รับ............/.............  
ค าขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เขียนที่ ..องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่.....  
        วันที่...15... เดือน..มกราคม..พ.ศ. ..2558.. 
 

ข๎าพเจ๎า……...นายสมาน........สามัคคี.........อายุ.....26......ปี สัญชาติ...ไทย.....อยูํบ๎านเลขที่.....56/2........... 
หมูํที่....5...... ตรอก/ซอย...........-................... ถนน...............-.............ต าบล/แขวง.......ท่าไร.่.........................  
อ าเภอ/เขต...........เมือง.................. จังหวัด....นครศรีธรรมราช............หมายเลขโทรศัพท์.....081 - 7871536..... 
  
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานที่จ าหนํายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
ตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น  โดยใช๎ชื่อสถานประกอบกิจการวํา....................ร้านสมาน.................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.....220.........ตารางเมตร จ านวนคนงาน......3.......คน ตั้งอยูํ ณ เลขที่....56/2.....หมูํที่.....5.......
ต าบล..........ท่าไร.่...............................อ าเภอ.......เมือง.......................จังหวัด.....นครศรีธรรมราช........................... 
โทรศัพท์...081 - 7871536............โทรสาร................-............. 
 พร๎อมค าขอนี้ ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารและหลักฐานตําง ๆ มาด๎วยแล๎ว คือ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต    
 ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรอบแพทย์ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต ผู๎ชํวยจ าหนํายอาหารและผู๎ปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๕. ............................................................................... ........................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  ข๎อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
  (ลงชื่อ).........สมาน.........สามัคคี.........ผู๎ขอรับใบอนุญาต 
                      (....นายสมาน........สามัคคี.......) 
 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 



 
- ๔๔ - 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง       วันจันทร์ ถึง ศุกร ์
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใช๎บริการ 
เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 

2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 7 มาตรา 20  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58 และ 
มาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2536) ,ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ให๎ท๎องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให๎ผู๎จัดตั้งตลาด ผู๎ขายของ ผู๎ชํวยขายของใน
ตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการด๎านตํางๆ ในการควบคุมดูแลตลาด ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบลอาจจัดท ากิจการ
ดังกลําวในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎ 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       กรณีขออนุญาตรายใหม่ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร (แบบ ตล.1)  1. กองชําง 
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ 
    สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ 
    ตามค าขอรับใบอนุญาต 
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน 
    ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต 
4. เจา๎หน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบผลการอนุญาต (แบบ ตล.5)  
5. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอรับใบอนุญาตเข๎ามารับใบอนุญาต 2. งานจัดเก็บรายได ๎
    ประกอบกิจการตลาด (แบบ ตล.2) พร๎อมช าระคําธรรมเนียม  
  
ระยะเวลา 
ภายใน  20 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (แบบ ตล.1)     จ านวน  1  ฉบับ 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู๎ขอรับอนุญาต จ านวน  1  ฉบับ 
3.ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต      จ านวน  1  ฉบับ 
4.ส าเนาใบอนญุาตตามก าหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด   จ านวน  1  ฉบับ 
5.แผนผัง แบบกํอสร๎าง และรายการปลูกสร๎างของตลาด    จ านวน  1  ฉบับ 
6.ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย      จ านวน  1  ฉบับ 
7.เอกสารอ่ืนๆ         จ านวน  1  ฉบับ 



 
- ๔๕ - 

กรณีขอต่อใบอนุญาต 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขอต่อใบอนุญาต 
แบบค าขอตํออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.3)  1.กองชําง   

ระยะเวลา 
ภายใน  20 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบอนุญาตเดิม      จ านวน  1  ชุด 
2. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  จ านวน  1  ฉบับ 
 
กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย 
 

1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจค าร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1.กองชําง  
 

ระยะเวลา 
 
ภายใน  5 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ช ารุดในสาระส าคัญ  จ านวน  1  ฉบับ 
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณสีูญหาย   จ านวน  1  ฉบับ 
 
กรณีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
1. ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตสํองครั้งขึ้นไป 
2. ต๎องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวาํไดก๎ระท าผิดตามพระราชบัญญตัิสาธารณสุข พ.ศ.2535 
3. ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมํถูกต๎องตามพระราชบัญญัติสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
 
ระยะเวลา 

ภายใน  10 วัน 
 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง  อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/


 
 

- ๔๖  - 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
 
 
 

 แบบ ตล. 1  
                                                                                   เขียนที ่....องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่.....  
ค าขอเลขที่ ............../..................  
 ( เจ๎าหน๎าทีก่รอก ) 

วันที่...15...... เดือน..มกราคม.......พ.ศ. ..2558........  
ข๎าพเจ๎านาย/นาง/นางสาว.........สมาน........สามัคคี...............อายุ.....26.......ปีสัญชาติ...ไทย.........  

อยูํบ๎านเลขท่ี.......56/2............ หมูํที.่...5...... ตรอก/ซอย.............-................... ถนน.................-...............................  
ต าบล/แขวง.......ท่าไร่.......................... อ าเภอ/เขต...........เมือง.................. จังหวัด....นครศรีธรรมราช...................  
หมายเลขโทรศัพท์.....081 - 7871536............... โทรสาร..........-........................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
(  ) ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร๎างอาคารและด าเนินกิจการอยํางน๎อยประจ าหรืออยําง 

น๎อยสัปดาห์ละ 1  ครั้ง  ) โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...............ตารางเมตร  
(/ ) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไมํมีโครงสร๎างอาคารและด าเนินกิจการอยํางน๎อยประจ าหรือ 

อยํางน๎อยสัปดาห์ละ 1  ครั้ง)    โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...900...... ตารางเมตร   
 (  ) ตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดที่ไมํมีโครงสร๎างอาคารและด าเนินกิจการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว

หรือตามวันที่ก าหนด)    โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ......... ตารางเมตร   
ตั้งอยูํ ณ เลขที่.........-..........หมูํที่....5...... ตรอก/ซอย..........-............. ถนน.............-.......................  

ต าบลทําไรํ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ .. 081 - 7871536.. โทรสาร..........-....................  
ตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  พร๎อมค าขอนี้ ข๎าพเจ๎าได๎แนบหลักฐานและเอกสารมาด๎วย ดังนี้คือ  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต  
2. ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต  
3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด  
4. แผนผัง แบบกํอสร๎าง และรายการปลูกสร๎างของตลาด  
5. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย  
6. อ่ืนๆ ได๎แกํ...........................................................................................  

 (ตํอด๎านหลัง) 
 

 

 

 

 

 
     แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  



- ๔๗ - 

( ด๎านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ  

(ลงชื่อ).......สมาน.......สามัคคี...............ผู๎ขอรับใบอนุญาต  
           (...นายสมาน........สามัคคี...........)  
 

    

    
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(  )  อนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎ 
(  ) ไมํอนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎ 

( ลงชื่อ )  ...........................................เจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
                ( ...........................................) 
              ต าแหนํง ................................................ 
     วันที่....................................................... 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 



- ๔๘ - 
 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจ าหนํายสินคา๎ในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง       วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใช๎บริการ 
 

เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 7 มาตรา 20  มาตรา 43 มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58 
และมาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2536) ,ฉบับที่ 
4  (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขออนุญาตรายใหม่ 
1. ผู๎ร๎องขอรับค าร๎องและยื่นเอกสาร (แบบ สณ.1)  1. งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ๎ม 
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ 
    สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ 
    ตามค าขอรับใบอนุญาต      
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน 
    ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต    
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบกรณีใบอนุญาตจ าหนาํยสนิคา๎ 2. งานจัดเก็บรายได ๎
    ในที่หรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจัดวางสนิค๎าที่หนึง่ 
    ที่ใดเป็นปกติ (แบบ สณ.2) พร๎อมช าระคําธรรมเนียม    
5. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบกรณีใบอนุญาตจ าหนาํยสนิคา๎   
    ในที่หรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการเรํขายสินคา๎                                                                                             
    (แบบ สณ.3) พร๎อมช าระคําธรรมเนียม 
  
ระยะเวลา 
ภายใน  20 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แบบค าขอรับใบอนุญาตจ าหนํายสนิค๎าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบสณ.1)  จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู๎ขอรับอนุญาต จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต      จ านวน  1  ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ ของผู๎ขอใบอนุญาตและผู๎ชํวยจ าหนาํย    จ านวน  1  ฉบับ 
5. รูปถําย หน๎าตรงครึ่งตัวไมํสวมหมวกไมํสวมวํานตาด าขนาด 1X1 นิ้ว 
6. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย      จ านวน  1  ฉบับ 
 



- ๔๙ - 
 
กรณีขอต่อใบอนุญาต 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรณีขอต่อใบอนุญาต 
1. การขอตํออายุในอนุญาตให๎จ าหนํายสินคา๎ในที่หรือ  1. กองชําง 
ทางสาธารณะให๎ยื่นค าขอตามแบบ สณ.6 กํอนใบอนุญาต 
สิ้นอาย ุ  
 

ระยะเวลา 
ภายใน  20 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหมํ   จ านวน  1  ชุด 
2. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนญุาตฉบบัเดิม   จ านวน  1  ฉบับ 
 
กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย 
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจค าร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1. กองชําง 
 
ระยะเวลา 
ภายใน  5 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ช ารุดในสาระส าคัญ  จ านวน  1  ฉบับ 
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณสีูญหาย   จ านวน  1  ฉบับ 
 
แจ้งเลิกกิจการ 
1. รับแบบค าขอบอกเลิกกิจการตํอเจ๎าหน๎าที่โดยตรงตามแบบ สณ 7 1. กองชําง 
พร๎อมเอกสารประกอบ  
 
ระยะเวลา 
ภายใน  5 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎ขออนุญาต จ านวนอยํางละ  1  ฉบบั 
2. ใบอนุญาตฉบบัเดิม     จ านวน  1  ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทาํไรํ   
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 

http://www.tharai.go.th/


 
-  ๕๐ - 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
            แบบ สณ.1 

 
เลขที่รับ……………/…………….                       ค าขอรับ                               เลขที่………….. 
           ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
         

                                                               เขียนที่ ..องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร.่....  
        วันที.่..15.... เดือน..มกราคม..พ.ศ. ..2558..…. 
 

ข๎าพเจ๎า……...นายสมาน........สามัคคี........อายุ…....26......ปี สญัชาต…ิ..ไทย…....อยูํบ๎านเลขที…่….....56/2............ 
หมํูที่......5...... ตรอก/ซอย................-................... ถนน...............-..................ต าบล/แขวง..................ท่าไร่..........................  
อ าเภอ/เขต...........เมือง.................. จังหวัด....นครศรีธรรมราช............หมายเลขโทรศัพท.์.........081 – 7871536…....... 
 พร๎อมค าขอนี้ ข๎าพเจ๎า ได๎แนบเอกสารและหลักฐานตํางๆ มาดว๎ยแล๎ว คือ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 2. ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 3. ใบรับรองแพทย์ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต และผูช๎ํวยจ าหนําย 
 4. รูปถําย หน๎าตรงครึ่งตัว ไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตาด า ขนาด 1X1 นิ้ว ของผู๎ขอรับใบอนุญาต และผู๎ชํวย
จ าหนําย 
 5. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 6. ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองวําข๎อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)………สมาน………สามัคค…ี…….ผู๎ขอรับใบอนุญาต 
               (…นายสมาน………สามัคคี……..) 
 

 
 
 

แผนทีต่ั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าพอสังเขป 

 



-๕๑- 
 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

ช่องทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
       กองชําง                                 
วันจันทร์ ถึง วนัศุกร ์
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔     (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓     ตั้งแตํเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอใช้บริการ 
 

มาตรา  17  เพื่อให๎การควบคุมการประกอบกิจการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปกป้องประชาชนให๎มี
ความปลอดภัย ให๎รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทกิจการควบคุมของการมีน้ ามันเชื้อเพลิงไว๎ในครอบครอง 
สถานบีริการน้ ามนัเชื้อเพลิง คลงัน้ ามนัเชื้อเพลิงและการขนสํงน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ
ทุกชนิดรวมกัน ให๎สอดคล๎องกับระดับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

(1)  ประเภทที่ 1 ได๎แกํกิจการที่สามารถประกอบการได๎ทนัทีตามความประสงค์ของผูป๎ระกอบกิจการ  
(2)  ประเภทที่ 2 ได๎แกํกิจการที่เมื่อจะประกอบการ ต๎องแจ๎งให๎พนักงานเจ๎าหน๎าทีท่ราบกํอน 
(3)  ประเภทที่ 3 ได๎แกํกิจการที่ต๎องได๎รับใบอนญุาตจากผู๎อนญุาตกํอนจึงจะประกอบการได๎ การมีน้ ามันเชื้อเพลิง

ไว๎ในครอบครองเพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไมํต๎องแจ๎งตํอพนกังานเจ๎าหนา๎ที่ หรือไมํต๎อง
ได๎รับอนุญาตจากผู๎อนุญาตแล๎วแตํกรณี แตํต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7  
 
การยื่นขอใบรับแจ้งสถานประกอบกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง “ตามพระราชบัญญตัิ ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 ” 

1. การตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงทุกแหง่ในเขตพื้นที่รับผดิชอบ (เป็นไปตามกิจการควบคุม
อาคารประเภทที่ 1 สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1) 
ลักษณะที่ 1 ได๎แกํ สถานที่เก็บรักษาน้ ามนัเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดงันี ้
     (ก) สถานที่เก็บน้ ามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มปีริมาณไมํเกิน 40 ลิตร หรือ 
    (ข) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟปานกลาง มปีริมาณไมํเกิน 227 ลิตร หรือ 
     (ค) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย มีปริมาณไมเํกิน 454 ลิตร 
หากกิจการของท่านอยู่ในข่ายในลักษณะข้างต้น ท่านสามารถประกอบกิจการไดท้ันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบ
กิจการ 
  2. การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานประกอบกิจการ (เป็นไปตามกิจการควบคุมประเภท 
ที่ 2) ได้แก ่
  (1) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง 
  (2) สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึง่ 
  (3) สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ง 
   (4) สถานบีริการน้ ามันเชื่อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง 
 
หากกิจการของท่านอยู่ในข่ายในลักษณะข้างต้น เมื่อท่านจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 
 
 
 



 
 

-  ๕๒ - 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นแบบแจ๎งประกอบกิจการน ามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2        กองชําง 
    ตามแบบ ธพ.ป 1    
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและพิจารณา 
3. แจ๎งผลการตรวจสอบ 
4. ออกใบรับแจ๎งตามแบบ ธพ.ป.2 
 

ระยะเวลา 
ประมาณ  2  วนั 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. แบบ ธพ.ป.1                                                                                        จ านวน    1  ชดุ                                      
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎แจ๎ง                                   จ านวน    1  ชุด 
3. ส าเนาหนังสือแสดงความเปน็ตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู๎แจ๎ง                         จ านวน    1  ชุด 
4. ส าเนาโฉนดที่ดนิ                                                                                    จ านวน    1  ฉบบั 
5. หนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดิน                                                                   จ านวน    1  ฉบบั 
6. แผนที่โดยสังเขป                                                                                     จ านวน    3  ชดุ 
7. แผนผังบริเวณของสถานทีป่ระกอบกิจการ                                                       จ านวน    3  ชุด 
8. แบบกํอสร๎างถังเก็บน้ ามันเชือ้เพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญํ                                     จ านวน    3  ชุด 
9. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามัน                                           จ านวน     1   ชุด 
10.หนังสือรับรองจากวิศวกร                                                                          จ านวน    1   ชุด          
 
ค่าธรรมเนียม 
 

เป็นไปตามอัตราคาํธรรมเนียม พรบ.ควบคุมน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
 
     การอนุญาตประกอบกจิการและการตรวจตราสถานประกอบกิจการ บริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3  ได้แก่ 
     (1) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะทีส่าม 
     (2) คลังน้ ามัน 
     (3) สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ก 
     (4) สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ข 
     (5) สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่สอง 
     (6) สถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะทีส่อง 
 
หากกิจการของท่านอยู่ในข่ายในลักษณะข้างต้น เม่ือท่านจะประกอบการต้องได้รับนญุาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบกิจการได ้
 
 
 
 



 
-  ๕๓  - 

 
ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ยื่นใบค าขออนุญาตประกอบกิจการน ามันเชื้อเพลิง                       กองชําง 
    ตามแบบ ธพ.น 1    
2. สํงเร่ืองให๎พลังงานจังหวัด 
3. ตรวจสถานที่รํวมกับพลังงานจังหวัด 
4. พลังงานจังหวัดตรวจรายการค านวณ 
5. พลังงานจังหวัดแจ๎งผลการพจิารณา 
6. ออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.4 
 
ระยะเวลา 
ประมาณ  45  วนั 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แบบ ธพ.น.1                                                                                         จ านวน    1  ชดุ                                      
2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎นผู๎แจ๎ง                                    จ านวน    1  ชุด 
3. ส าเนาหนังสือแสดงความเปน็ตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู๎แจ๎ง                          จ านวน    1  ชุด 
4. ส าเนาโฉนดที่ดนิ                                                                                     จ านวน    1  ฉบบั 
5. หนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดิน                                                                    จ านวน    1  ฉบบั 
6. แผนที่โดยสังเขป                                                                                       จ านวน   3  ชุด 
7. แผนผังบริเวณของสถานทีป่ระกอบกิจการ                                                        จ านวน    3  ชุด 
8. แบบกํอสร๎างถังเก็บน้ ามันเชือ้เพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญํ                                      จ านวน    3  ชุด 
9. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามัน                                            จ านวน    1   ชุด 
10.หนังสือรับรองจากวิศวกร                                                                           จ านวน    1   ชุด          
11.หนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการน้ ามนัเชื้อเพลิง 
     ตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง หรือจากเจ๎าพนักงานท๎องถิน่วําด๎วย พรบ.ควบคุมอาคาร  จ านวน   1   ชุด 
12.ส าเนาหนังสืออนุญาตท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ                                                 จ านวน   1  ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 
 
เป็นไปตามอัตราคาํธรรมเนียม พรบ.ควบคุมน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง  อบต.ทําไร ํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔  โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓   หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/


- ๕๔ - 
           ตัวอยํางการกรอกแบบค าขอฯ ส าหรับสถานบีริการน้ ามันฯ, สถานที่เก็บรักษาน้ ามนัฯ, คลังน้ ามนั 

แบบ ธพ.น.1 
 

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ 
สถานบีริการน้ ามนั ประเภท ก 

กรมธุรกิจพลังงาน 
เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / นายกองค์กรบริหารสํวนต าบลตัวอยําง วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 
ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับในอนุญาต                                                                                         . 
1) ให๎ท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 
2) เติมข๎อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส๎นประ 
สํวนที่ 1 : ข๎อมูลเก่ียวกับผู๎ขอรับใบอนุญาต                                                                                             .  
1. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
1.1 สถานภาพทางกฎหมาย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
1.2 ชื่อผู๎ขอรับใบอนุญาต                บริษัท น้ ามันตัวอยาํง จ ากัด       
1.3 เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิตบิุคคล       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 
1.4 ที่อยูํของผู๎ขอรับใบอนุญาต 
เลขที่  99/99     ห๎อง   -       ชั้น  9       อาคาร      พลังงานทาวเวอร ์  หมํูที่        -          
ซอย    พลังงานไทย               ถนน      พหลโยธนิ  ต าบล/แขวง      จตุจักร      
อ าเภอ/เขต     จตุจักร    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร          รหัสไปรษณีย์     10900 
โทรศัพท์    02-123-1234     ตํอ   123   โทรสาร  02-123-1234   ตํอ 121  มือถือ                  .  
e-mail     sample@oilservice.co.th                               website      www.oilservice.co.th 

2.  สถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ   สถานีบริการน้ ามันออยล์เซอวิส (สาขาต าบลตัวอยําง) 
เลขที่ 77   ห๎อง      -    อาคาร      หมํูที่       -       .  
ซอย      -          . ถนน     สุขาภบิาล  ต าบล/แขวง      ตัวอยําง    
อ าเภอ/เขต       เมือง      จังหวัด   สระบุร ี   รหัสไปรษณีย ์ 15100 

3.  ผู๎รับมอบอ านาจ (ถ๎ามี) 
     นาย       นาง           นางสาว       ค าน าหนา๎         -        ชื่อ    สมชัย  ตั้งใจท า 
เลขที่   100      ห๎อง   -       ชั้น   10        อาคาร      เอพีพีบิลดิ้ง  หมํูที่        -    .      
ซอย    ลาดพร๎าว 10               ถนน      ลาดพร๎าว  ต าบล/แขวง      ลาดพร๎าว      
อ าเภอ/เขต     ลาดพร๎าว    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร          รหัสไปรษณีย์     10700 
โทรศัพท์    02-987-6543     ตํอ   123   โทรสาร  02-987-6555   ตํอ        มือถือ   089-899-9889                       
e-mail     somchai@oilservice.co.th                                

4.  ผู๎ติดตํอประสานงาน 
     นาย        นาง           นางสาว          ค าน าหน๎า         วําที่ ร.ต.        ชื่อ    สามารถ   ชาตไิทย 
โทรศัพท์    02-123-1122     ตํอ   -   โทรสาร  02-123-4444   ตํอ        มือถือ   081-111-2222                       
e-mail     samart.w@gmail.com 
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( ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
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-  ๕๕ - 
           แบบ ธพ.น.1 
สํวนที่ 2 : เอกสารหลักฐานที่ใชป๎ระกอบค าขอรับใบอนุญาต                                                                          .  
5.  เอกสารหลักฐานที่ใช๎ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ๎าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
      นิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน 6 เดือน  (กรณีนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอ านาจ (ถ๎ามี) พร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับมอบอ านาจ 
  ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช๎ที่ดิน  /   โฉนดที่ดิน        น.ส.3          น.ส.3ก       ส.ค.1       อ่ืนๆ............................... 
  ส าเนาเอกสารแสดงวําผู๎ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให๎ใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหนํวยงาน 
      ที่มีหน๎าที่ดูและรับผิดชอบที่ดินดังกลําว 
  ส าเนาหนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง 
  แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทํอน้ ามัน  
      ระบบทํอดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน 
      อันตรายจากฟ้าผํา และสิ่งปลูกสร๎างอื่น แล๎วแตํกรณี จ านวน 3 ชุด 
  รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวข๎อง จ านวน 1 ชุด 
  หนังสือรับรองของวิศวกร พร๎อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยส าเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนน 
      สํวนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยส าเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตให๎ท าสิ่งลํวงล้ าล าน้ า (ให๎น ามายื่นกํอน 
      พิจารณาออกใบอนุญาต) 
 ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกํผู๎ได๎รับความเสียหายจากภัย 
      อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให๎น ามายื่นกํอนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
 อื่นๆ (ถ๎ามี)...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สํวนที่ 3 : ลักษณะการประกอบกิจการ                                                                                                 . 
6. รายการที่ขออนุญาต 
6.1 ข๎อมูลภาชนะบรรจนุ้ ามนั 
ชนิดน้ ามนั ประเภทน้ ามนั ประเภทภาชนะ ขนาด จ านวน ปริมาตรรวม (ลิตร) 

ไวไฟน๎อย ดีเซล B5 ถังเก็บน้ ามันใต๎พืน้ดิน 2.10 × 6.10 1 20,000 
ไวไฟน๎อย น้ ามันหลํอลืน่ ขวด,กระป๋อง - - 10,000 
ไวไฟน๎อย น้ ามันหลํอลืน่ใช๎แลว๎ ถังเก็บน้ ามันใต๎พืน้ดิน 1.50 × 3.60 1 5,000 
ไวไฟน๎อย แก๏สโซฮอล์ 91 ถังเก็บน้ ามันใต๎พืน้ดิน 2.10 × 6.10 1 20,000 
ไวไฟน๎อย แก๏สโซฮอล์ E20 ถังเก็บน้ ามันใต๎พืน้ดิน 2.10 × 6.10 1 20,000 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ปริมาตรรวม (ลิตร) 
ไวไฟน้อย 35,000 
ไวไฟปานกลาง - 
ไวไฟมาก 40,000 

 
6.2 ข๎อมูลอื่นๆ (ถ๎ามี) 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําเอกสารหลักฐานและข๎อความดงักลําวขา๎งต๎นนี้ถูกต๎องและเปน็จริงทุกประการ 
      ลงชื่อ นายสมชัย  ตั้งใจท า    ผูข๎อรับใบอนุญาต 
             ( นายสมชัย  ตัง้ใจท า) 
      วันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ.2556 
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เบอร์โทรศัพทต์ิดต่อราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่  ต าบลท่าไร่   อ าเภอเมือง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลทําไรํ  075 ๔๖๖๒๖๓  ถึง ๔ 
  โทรสาร    075 ๔๖๖๒๖๓ 
  
 


